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In dit proefschrift onderzochten we de hypothese dat HIV infectie de gevoeligheid voor 
ernstige bacteriële infecties en sepsis verhoogt, evenals de hieraan gerelateerde ziek-
telast en sterfte. Verder veronderstelden we dat HIV infectie tijdens sepsis de disbalans 
tussen pro- en anti-inflammatoire reacties versterkt. Hiertoe onderzochten we patiën-
ten met sepsis, met of zonder HIV infectie in (1) Gabon, een omgeving met een hoge 
prevalentie van HIV, maar beperkte ondersteunende zorg voor sepsis patiënten; en (2) 
in Nederlandse intensive care units (ICUs). In het cohort in Gabon werden ook malaria 
patiënten opgenomen om de effecten van HIV infectie op de afweer reactie tegen een 
andere infectieziekte te bestuderen.

EPIdEMIoloGIE

In deel I van dit proefschrift beschrijven we epidemiologische aspecten van bacteriële 
bloedbaan infecties (BBIs) en sepsis bij HIV patiënten. We beginnen met een samenvat-
ting van de literatuur op het gebied van ‘community-acquired’ BBIs bij HIV patiënten 
wereldwijd (hoofdstuk 2). Over dit onderwerp waren nog weinig studies beschikbaar 
en de meerderheid van de studies kwam uit Oost-Afrika. Onze bevindingen waren dat 
HIV patiënten die zich presenteren met koorts meer kans hadden om een   bacteriële BBI 
te hebben in vergelijking met HIV negatieve patiënten. Antiretrovirale combinatiethe-
rapie (cART) verminderde het voorkomen van BBIs, maar dit normaliseerde niet tot het 
niveau van de HIV negatieve populatie. Wereldwijd waren non-typhi salmonella (NTS), 
Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli en Staphylococcus aureus de belangrijkste 
pathogenen in HIV-patiënten. Er waren echter opvallende regionale verschillen, vooral 
voor S. pneumoniae, die zeldzaam was in Azië, hoewel HIV patiënten bijzonder gevoelig 
zijn voor deze bacterie. Onze studie toont het gebrek aan gegevens over bacteriële 
infecties bij HIV geïnfecteerde patiënten. In het bijzonder waren er geen eerdere studies 
in Centraal-Afrika waar HIV is ontstaan.

In hoofdstuk 3 beschrijven we de presentatie en uitkomst van bacteriële sepsis en 
andere oorzaken van koorts bij patiënten met en zonder HIV infectie opgenomen in het 
Albert Schweitzer ziekenhuis in Lambaréné, Gabon, Centraal Afrika. HIV infectie kwam 
veel voor; 77 (20%) van 382 patiënten waren HIV positief. Malaria was de belangrijkste 
reden van opname (n=130, 34%) en was geassocieerd met een ernstiger presentatie bij 
HIV patiënten. Sepsis werd gediagnosticeerd in 107 (28%) van de patiënten, 29 (7,6%) 
hiervan hadden een positieve bloedkweek. In lijn met eerdere studies, zoals beschreven 
in hoofdstuk 2, kwamen BBIs vaker voor bij HIV patiënten en sepsis gerelateerde sterfte 
was hoger (15,4% ten opzichte van 3,7% in HIV negatieve patiënten, p=0,04). De meer-
derheid van de HIV patiënten (55%) waren niet bekend met een HIV infectie. Slechts 
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20% werden behandeld met cART, waaruit blijkt dat er nog veel winst te behalen is in 
het eerder diagnosticeren van HIV en het vergroten van de toegang tot cART. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we karakteristieken en uitkomsten van patiënten met 
gevorderde HIV infectie die voldoen aan de criteria voor ‘Acquired Immune Deficiency 
Syndrome’ (AIDS), in Nederlandse ICUs over een periode van 17 jaar (1997-2014). In 1127 
patiënten met AIDS onderzochten we trends in de tijd in de belangrijkste diagnoses en 
sterfte vergeleken met gematchte controles. Patiënten met AIDS werden vaak opgeno-
men wegens een infectie (45,5%), en infecties waren geassocieerd met een ernstiger 
ziektebeeld en hogere sterfte. Over de studieperiode verminderde het aantal AIDS 
patiënten dat werd opgenomen met een infectie en was er een duidelijke afname in 
sterfte bij AIDS patiënten met een infectie, maar niet in controles zonder AIDS die waren 
opgenomen met een infectie. Vergelijkbare resultaten werden waargenomen wanneer 
we keken naar trends in de gestandaardiseerde sterfte, een waarde die corrigeert voor 
de ernst van de ziekte en kan worden beschouwd als een maat voor ICU effectiviteit. 
We hebben ook prospectief gekeken naar karakteristieken van patiënten opgenomen 
met sepsis in de ICUs van twee Nederlandse tertiaire zorgcentra tussen januari 2011 en 
juli 2013. Zowel in de totale groep patiënten met sepsis, als in een subgroep patiënten 
met pneumosepsis, gematched voor leeftijd, geslacht en ras, waren geen verschillen in 
sterfte tussen HIV positieve en HIV negatieve patiënten (hoofdstuk 10). Deze bevindin-
gen illustreren dat, in een omgeving met uitstekende toegang tot zorg en behandeling 
van HIV, de prognose van HIV positieve sepsis patiënten op de ICU aanzienlijk verbeterd 
is naar een niveau vergelijkbaar met ICU patiënten zonder HIV/AIDS.

Deze epidemiologische studies tonen aan dat HIV positieve patiënten meer kans 
hebben om zich te presenteren met bacteriële sepsis, vergeleken met HIV negatieve 
patiënten, in het bijzonder met ziekteverwekkers zoals NTS en S. pneumoniae. Hoewel 
sepsis patiënten in Gabon met HIV co-infectie verhoogde sterfte hadden, laten HIV pati-
enten met sepsis in de ICU in Nederland geen verminderde overleving zien ten opzichte 
van HIV negatieve patiënten met sepsis. Mogelijke verklaringen voor het verschil tussen 
deze populaties zijn een verschil in ernst van ziekte en kwaliteit van zorg.

dE aFWEErrEaCtIE

In deel II, onderzochten we meerdere componenten van het immuunsysteem om 
de invloed van HIV infectie op de afweerreactie tijdens sepsis in kaart te brengen. De 
afweerreactie bestaat uit pro-inflammatoire mechanismen, die pathogenen kunnen 
doden, maar tevens weefselschade kunnen veroorzaken, en anti-inflammatoire reacties 
die de ontsteking reguleren, maar ook aanleiding kunnen geven tot immuunsuppressie 



267

Nederlandse samenvatting

en secundaire infecties. In hoofdstuk 5 vatten we samen wat reeds bekend is over de 
effecten van HIV infectie op de afweerreactie tegen bacteriële sepsis. Enkele belangrijke 
aspecten van het immuunsysteem komen aan bod, zoals patroonherkenning en aange-
boren cellulaire reacties, het vrijkomen van cytokines, stollingsactivatie en activatie van 
het complementsysteem. Eerdere studies laten een effect van HIV op deze componen-
ten zien, afhankelijk van het stadium van de HIV infectie. Daarom concluderen we dat 
HIV de potentie heeft om de afweerreactie tijdens sepsis te beïnvloeden.

Op het gebied van de aangeboren afweer onderzochten we ten eerste de invloed van 
HIV-infectie op ‘neutrophil extracellular traps’ (NETs) tijdens sepsis (hoofdstuk 6). NETs 
worden gevormd door een keten van nucleosomen die een web vormen waarin patho-
genen worden gevangen en gedood. Een eerdere studie toonde aan dat NET vorming 
geremd wordt door HIV. In hoofdstuk 6 rapporteren we belangrijke NET-gerelateerde 
markers (nucleosomen en neutrofiel elastase-α1-antitrypsine) in het cohort van sepsis en 
malaria patiënten en asymptomatische controles met of zonder HIV-infectie uit Gabon. 
HIV-infectie was geassocieerd met verhoogde plasma concentraties van nucleosomen, 
zowel in asymptomatische patiënten als in patiënten met sepsis. Er werden echter geen 
verschillen gedetecteerd in neutrofiel elastase-α1-antitrypsine niveaus, wat suggereert 
dat andere mechanismen dan NET vorming, bijvoorbeeld apoptose (geprogrammeerde 
celdood) bijdragen aan de verhoogde nucleosoom concentraties bij HIV-positieve 
patiënten. Onze resultaten suggereren dat het vrijkomen van nucleosomen bijdraagt   
aan systemische ontsteking bij patiënten met onbehandelde HIV-infectie, en sepsis 
gerelateerde sterfte in HIV-patiënten verhoogt.

Vervolgens richtten we ons op cytokines, belangrijke signaalmoleculen die de afweer 
tijdens sepsis aansturen. We onderzochten cytokines in een cohort van Nederlandse 
pneumosepsis patiënten in de ICU (hoofdstuk 10). We vonden geen verschillen tussen 
HIV-positive en HIV-negatieve patiënten, met als enige uitzondering interferon-ɣ (IFNɣ), 
wat hoger in HIV-positieve patiënten met pneumosepsis was. Om het vrijkomen van cy-
tokines in reactie op bacteriën verder te onderzoeken, voerden we ook ex-vivo volbloed 
stimulaties in samples van patiënten uit Gabon met bacteriële BBIs en asymptomatische 
vrijwilligers met of zonder HIV infectie (hoofdstuk 7). We vonden een verminderde 
uitscheiding van IFNɣ in asymptomatische HIV patiënten in reactie op een verscheiden-
heid van bacteriële stimuli. Omdat juist verhoogde IFNɣ concentraties werden gezien 
in Nederlandse sepsis patiënten (hoofdstuk 10) is deze bevinding wellicht relevant in 
beginnende infecties en, mogelijk draagt een verminderde IFNɣ afgifte bij aan de ver-
hoogde gevoeligheid van HIV-patiënten voor bacteriële infecties. Tevens vonden we dat 
de ex-vivo pro-inflammatoire reacties tegen NTS waren versterkt in patiënten met een 
asymptomatische HIV infectie. Omdat epidemiologische studies een verhoogde kans op 
NTS infecties laten zien in HIV patiënten, vermoeden wij dat de versterkte pro-inflamma-
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toire reactie geen bescherming biedt, maar mogelijk bijdraagt aan weefselschade en zo 
een ernstiger ziektebeeld veroorzaakt in HIV patiënten. In patiënten met een bloedbaan 
infectie had HIV co-infectie geen invloed op de uitscheiding van cytokines na stimulatie.

Eerdere studies hebben reeds aangetoond dat het stollingssysteem wordt geactiveerd 
bij HIV-patiënten. Wij onderzochten de impact van HIV op circulerende markers van stol-
ling, antistolling en endotheel activatie in ons cohort van sepsis en malaria patiënten en 
asymptomatische vrijwilligers uit Gabon (hoofdstuk 8) en in ons cohort van pneumo-
sepsis patiënten in de Nederlandse ICU (hoofdstuk 10). Overeenkomstig met eerder 
onderzoek was asymptomatische HIV-infectie geassocieerd met verhoogde plasmacon-
centraties van stolling- en endotheel-activatie markers, terwijl markers van antistolling 
verlaagd waren. Sommige van deze veranderingen waren specifiek voor onbehandelde 
HIV patiënten, maar markers van endotheel activatie en antistolling bleven significant 
veranderd in HIV patiënten die cART gebruikten. Bij Gabonese patiënten met sepsis of 
malaria, was HIV infectie geassocieerd met een versterkte verlaging van proteïne S, een 
eiwit dat een rol speelt in antistolling, terwijl endotheel activatie meer uitgesproken was 
in de aanwezigheid van HIV co-infectie. Echter, in Nederlandse pneumosepsis patiënten 
vonden we weinig bewijs voor een invloed van HIV infectie op het stollingssysteem 
tijdens sepsis. Concluderend suggereren onze bevindingen dat de effecten van HIV op 
de bloedstolling en endotheelcel activatie tijdens sepsis samenhangen met de mate van 
ondersteunende (intensive care) zorg die beschikbaar is, evenals met het stadium en de 
ernst van de ziekte.

Het effect van HIV infectie op complementactivering tijdens sepsis werd onderzocht 
in hoofdstuk 9. Het complementsysteem bestaat uit eiwitten die de afweer steunen 
via drie verschillende routes; (1) de klassieke route, geïnitieerd door C1q, waarbij 
verschillende patronen op ziekteverwekkers of apoptotische cellen worden herkend, 
(2) de lectine route, geactiveerd door mannose bindend lectine (MBL) of ficolines die 
geconserveerde patronen herkennen op pathogenen, en (3) de alternatieve route, die 
constitutioneel actief is, maar geremd wordt door regulerende eiwitten op gezonde 
cellen. Wij vonden activatie van het complementsysteem in patiënten met asymptoma-
tische HIV infectie, voornamelijk via de klassieke route. HIV infectie bij patiënten met 
sepsis resulteerde in verhoogd verbruik van complement eiwitten. Aangezien sommige 
complement eiwitten sterke pro-inflammatoire eigenschappen hebben, zou dit kunnen 
leiden tot toegenomen weefselschade tijdens sepsis. 

Tenslotte onderzochten we in hoofdstuk 11, genexpressie profielen van leukocyten bij 
sepsis patiënten met en zonder HIV infectie op de ICU. We vonden dat sepsis leidt tot 
een zeer vergelijkbaar beeld in patiënten met of zonder HIV-infectie. Echter, een aantal 
genen, betrokken bij het vrijkomen van granzymes, reacties van cytotoxische T cellen 
en onderdrukking van T cellen, werden beïnvloed door HIV-status. Onze bevindingen 
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suggereren verder dat deze verschillen grotendeels reeds aanwezig zijn in asymptoma-
tische HIV patiënten en persisteren tijdens sepsis.

In overeenstemming met onze epidemiologische bevindingen, waren HIV-afhankelijke 
verschillen in de afweer tijdens sepsis het meest uitgesproken in ons cohort in Gabon. 
Hoewel HIV bekend is om zijn immunosuppressief effect, vonden we geen bewijs voor 
HIV geïnduceerde onderdrukking van de pro-inflammatoire reactie. Integendeel, onze 
bevindingen suggereren dat HIV aanleiding geeft tot een chronische ontsteking, wat 
kan leiden tot een versterkte ontstekingsreactie en meer collaterale schade tijdens 
sepsis.

toEkoMStPErSPECtIEVEn En ConCluSIE

Hoewel er belangrijke vooruitgang is geboekt op het gebied van HIV behandeling, en 
cART in een steeds eerder stadium aan patiënten wordt aangeboden, zal het aantal 
mensen met HIV in de nabije toekomst blijven toenemen. De preventie en behandeling 
van sepsis bij HIV-patiënten zal dan ook een belangrijk aandachtspunt blijven. Snelle 
toediening van antimicrobiële behandeling en ondersteunende zorg van de bloeds-
omloop en ademhaling blijven de hoeksteen van de behandeling van sepsis. Echter, 
sommige immuunmodulerende strategieën die op dit moment onderzocht worden zijn 
veelbelovend en kunnen wellicht met name in HIV patiënten een belangrijke bijdrage 
leveren aan de behandeling. Toekomstig onderzoek zal ook moeten aantonen of eerdere 
behandeling van HIV het verhoogde risico op bacteriële infecties zoals S. pneumoniae en 
NTS zal verlagen tot het niveau van mensen zonder HIV infectie.

Samenvattend tonen onze resultaten een hoge mate van overeenkomst tussen HIV-
positieve en HIV-negatieve patiënten in de afweer reactie tijdens sepsis. De verschillen 
die werden waargenomen duiden op verhoogde immuun activatie in sepsis patiënten 
met HIV co-infectie, dus immuun-modulerende behandeling strategieën hebben grote 
potentie voor sepsis patiënten met HIV. In het licht van deze bevindingen moet worden 
overwogen HIV patiënten niet langer te excluderen in sepsis studies.


